
 25 l (24,25 kg)

-  Aktivere jordlivet (ca. + 200 %)
-  Bedrer finrotsystemet, styrker mykorrhi-

za
-  Løser opp blokkeringer i næringstilførse-

len
-  Raskere omdanning av halm og andre 

planterester
-  Sørger for løsere og mer finsmuldret jord.
-  Gir bedre avling og kvalitet

ANBEFALINGER OM BRUK

Obs! Rist/bland godt før bruk
Praktisk tips: Bland væsken ved å blåse inn 
trykkluft fra kompressoren.

Forbruksmengder: Alle mengdeangivelser 
er pr daa, vannmengde 30  l/daa (hvis ikke 
annet er oppgitt).

Anvendelsesområde:
Landbruk; avhengig av kultur 2-7 ganger/
år med 0,25-0,5  l/daa  løst i 30-100  l vann. 
Totalforbruk inntil 2  l/daa/år.

Bruk: 
Amalgerol kan kombineres med de 
fleste vanlige plantevernmidler og 
bladgjødsling. Les bruksanvisningene 
til disse midlene nøye. Før du sprøyter 
med kombinasjoner må du gjennomføre 
blandings- og blandbarhetstester. Ikke 
sprøyt ved ekstreme værforhold (f.eks. 
ved høye temperaturer eller frostfare). 
Sprøyt bare når vokslaget er intakt. 
Må ikke blandes med ammoniumnitrat-
urea- løsninger eller preparater for 
rissviing. Må ikke blandes med sure 
kontaktfungicider (f.eks. Folpet)! Rist 
beholderen godt før bruk; ha i prepa-
ratet i en tank halvfull med vann. Fyll 
opp tanken med vann og sprøyt. Bruk 
omrøring hele tiden! Rengjør sprøyta 
forskriftsmessig.

Korn 
(bruk minst 2 ganger)
Høst fra 3-5-bladstadiet: 0,25 – 0,3  l. 
Busking til begynnende strekning: 
0,25 – 0,3  l. Begynnende skyting til 
blomstring: 0,25 – 0,3  l. Forbedret 
nedbryting av planterester: 0,3  l + 1 kg 
urea – før nedmolding. Innarbeides så 
uavbrutt.

Raps 
(bruk minst 2 ganger)
Høst fra 5-bladstadiet: 0,25  l. Etter 
vinteren (klebemiddel ikke nødvendig): 
0,25 – 0,3  l (kan kombineres med 
sprøyting mot rapsbille). I strekningsfa-
sen (klebemiddel ikke nødvendig): 0,25 
– 0,3  l (kan kombineres med sprøyting 
mot glansbille).

Mais 
(bruk 1 – 2 ganger)
Fra 4-bladstadiet: 0,25 – 0,3  l. Til 
radlukking: 0,25 – 0,3  l. Raskere 
nedbryting av planterester: 0,5  l + 1 – 2 
kg urea + 30  l vann – før nedmolding. 
Innarbeides deretter direkte.

Sukkerroer 
(bruk minst 2 ganger)

Forgrøde: 
0,25 – 0,3  l AMALGEROL + 3 – 4  l POW-
ERPHOS flytende fosfor. Til radlukking: 
0,25 – 0,3  l. Juli/august: 0,25 – 0,3  l 
(gjenta etter 10 – 14 dager ved behov; 
kan kombineres med bladflekksprøy-
ting).

Erter, bønner, soya 
(bruk 1 – 2 ganger)
Med insekticider: 0,25 – 0,3  l.

Poteter 
2-3 uker etter spiring: 0,25  l.
Ved radlukking: 0,25  l (gjenta min. 3 
ganger med ca. ti dagers mellomrom); 
vannmengde 50  l.

Grønnsaker på friland 
( løk, gulrøtter, salat, agurk, tomater 
etc.)
2-3 uker etter spiring: 0,25  l.

Bruk minst fire ganger: 
0,25  l med ti dagers mellomrom – 
begynn to uker etter spiring/setting 
til tre dager før høsting; vannmengde 
50 – 100  l.

Jordbær 
Fra mars: 2,5  l. Forblomstring til 
fruktfarging: 0,25  l (2 – 3 ganger); 
vannmengde 50 – 100  l hver gang. Sep-
tember/oktober: 0,25  l (1 – 2 ganger)
Nydyrking – ti dager etter planting: 
0,5  l; vannmengde 100  l.

Kjerne-/steinfrukt
Fra knoppskyting til forblomstring: 0,25  l 
(bruk 1 – 2 ganger). Fra avsluttende blom-
sting til fruktfarging: 0,25  l (bruk 3 – 5 
ganger); vannmengde 50-100  l

GENERELL INFORMASJON

Ingen tilgjengelig informasjon i dag tilsier 
at produktet er farlig jf. EU-retningslin-
jene. Omgå produktet  likevel med samme 
sikkerhetsforanstaltninger som ved andre 
kjemikalier.

AVFALLSBEHANDLING

Tomme beholdere vaskes med vann. Bruk 
rester iht. spesifikasjonene. Rene beholde-
re  leveres til metallinnsamling.

RISIKO FOR VANNFORURENSNING

Ved riktig bruk er det ikke fare for forurens-
ning av vann ( jf. rapport fra Universitetet 
i Innsbruck).

TILTAK I TILFELLE ULYKKER

Spyl vekk rester med vann.

TRANSPORT OG LAGRING

Beskytt beholderen mot  langvarig so-
linnstråling. Lagring og transport mellom 
+5-30 °C.

RÅD IHT. TYSK/ØSTERRIKSK GJØDSELLOV 
(JF. DEN NORSKE MATLOVEN)
Varenavn: AMALGEROL

Betegnelse:
Plantehjelpemiddel (Østerrike)
Jordhjelpemiddel (Tyskland)

Verdifaste komponenter:
Min. 21 % organisk totalkarbon
Framstilt av: Mineraloljedestillater, vege-
tabilske oljer og ekstrakter, eteriske oljer 
og havalgeekstrakter

SIKKERHETSRÅD

- Oppbevar utilgjengelig for barn og 
husdyr

- Unngå i puste inn sprøytetåke
- Unngå kontakt med øynene
- Bruk hansker ved bruk av produktet
- Unngå brekninger ved svelging av pro-

duktet
- Konsulter  lege og vis denne etiketten
- Ved omgang med ufortynnet produkt, 

bruk egnete beskyttelsesklær, hansker, 
beskyttelsesbrille/ansiktsvern og 
åndedrettsvern.

PRODUSENT OG EKSPORTØR, ØSTERRIKE

HECHENBICHLER GmbHCusanusweg 7, 
A-6020 InnsbruckT +43 512 291810-0

E office@amalgerol.com

IMPORTØR OG FORHANDLER I NORGE

MINERAL-EXPRESSEN Ltd
Duengerhøgda 275, 2350 NES H

Telefon: +47 466 97 672
Epost: post@mineralexpressen.no

www.mineralexpressen.no
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